تعليامت املنح لطلبة الدراسات العليا يف جامعة فيالدلفيا
صادرة عن مجلس العمداء استنادا إىل نص املادة ( )5الفقرة (أ)
من نظام الدراسات العليا يف جامعة فيالدلفيا

املــادة (: )1
تسمى هذه التعليامت " تعليامت املنح لطلبة الدراسات العليا يف جامعة فيالدلفيا"
ويعمل بها اعتبارا ً من تاريخ صدورها.
املــادة (:)2
يكون للكلامت والعبارات التالية املعاين الواردة إزاءها  ،ما مل تدل القرينة عىل خالف ذلك:
الجامعــة :جامعة فيالدلفيا.
املجلــس :مجلس الدراسات العليا يف الجامعة.
العميــــد :عميد البحث العلمي والدراسات العليا يف الجامعة.
الكليــة :الكلية املعنية من كليات الجامعة.
القسم :القسم األكادميي يف الكلية املعنية.
لجنة الكليـــة :لجنة الدراسات العليا يف الكلية املعنية.
لجنة القسـم  :لجنة الدراسات العليا يف القسم يف الكلية املعنية    .
املــادة (:)3
تقدم الجامعة ثالثة أنواع من املنح لطلبة الدراسات العليا وهي:
أ -منح املساعده يف التدريس  :تعطى للطلبة الذين يكلفون بأعامل املساعدة يف
التدريس ،مثل العمل يف غرف التحضري أو املختربات أو امليدان أو ورش العمل أو
املراسم أو أية أعامل أخرى تتصل بالتدريس ويوافق عليها مجلس الدراسات العليا.
ب -منح املساعدة يف البحث  :تعطى للطلبة الذين يكلفون بأعامل املساعدة يف  مشاريع
البحث العلمي التي توافق عليها الجامعة وتدعمها إما مبارشة ،أو بطريقة غري مبارشة .
ج -منح دعم بحوث الرسائل  :وتعطى للطلبة الذين تشكل هذه البحوث كالً أو جزءا ً
من رسائلهم للامجستري أو الدكتوراه.
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املــادة ( :)4يشرتط يف الطالب الذي يحصل عىل منحة ما ييل :
أ -أن يكون مسجالً للدراسات العليا طوال املدة التي يحصل فيها عىل املنحة  عىل أن
يكون مسجالً لست ساعات معتمدة يف الفصل عىل األقل أو أن يكون قد أنهى
دراسة جميع املواد املطلوبة بنجاح وأصبح متفرغاً لبحث الرسالة.
ب -أن يكون متفرغاً للدراسة يف الجامعة.
ج -أن ال يكون حاصالً عىل منحـة أخرى من الجامعـة أو غريها أو مستفيدا ً من  برنامج
تشغيل الطلبة.
د -أن ال يكون قد مىض عىل تسجيله يف الدراسات العليا يف الجامعـة أكثـر مـن خمسة
فصول عادية يف حالة طالب املاجستري وأكرث من سبعة فصول عادية يف حالة طلبة
الدكتوراه.
هـ -أن ال يكون الطالب الحاصل عىل املنحة يعمل يف مكان آخر.
املــادة (:)5
أ   -تعطى املنحة لطالب املاجستري ملدة ال تزيـد عىل سنتني (أربعـــة فصـــول عادية
وفصل صيفي) ولطالب الدكتوراه ملــدة ال تزيد عــىل ثـالث سنوات (ستة فصول
عادية وفصلني صيفيني).
ب  -مع مراعاة ما ورد يف املادة ( )4من هذه التعليامت  ،يتم البـت فـي طلبـــات  املنح
يف بداية كل فصل درايس.
املادة (:)6
أ  -تكون قيمة املنحـة ( )100مائة دينار شهرياً إضافة إىل خصم ( )% 50من رسوم
تسجيل املـواد عىل أن ال تقل ساعات العمل عن ( )20ساعة أسبوعياً.
ب -ميكن أن تكون قيمـة هذه املنحـة  ،املكافأة الشهريـة منفردة أو اإلعفاء فقط من
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 % 50من رسـوم تسجيل املواد الوارد يف الفقرة(أ) من هذه املادة.
املـادة ( :)7
يسرتشد عند توزيع املنح وتخصيصها مبا ييل :
أ -اإلمكانات املالية املتوفرة .
ب -مدى تفوق الطالب مع مراعاة ما ييل:
  .1يجب أن ال يقل التقدير العام للطالب املستجد املتقدم لطلب املنحة عن جيد جدا ً
يف درجة البكالوريوس ،ويف حالة املستجدين من حملة الدبلوم العايل يجب أن ال
يقل التقدير العام عن امتياز .
  .2يجب أن ال يقل املعدل الرتاكمي للطلبة غري املستجدين عن  % 80يف نهاية كل فصل
درايس ليك تتم دراسة تجديد املنحة لهم أو إعطائها لهم للمرة األوىل.
ج -مدى حاجة الطالب.
د -عــدد الطلبــة املتفرغيــن للدراسـات العليا يف القسم املتقدمني للحصول عىل
منح.
هـ -عــدد الطلبـة املتفرغني للدراسات العليــا فـي األقسام األخرى املتقدمني للحصول
عىل منح.
املـــادة (:)8
يقدم الطالب الحاصل عىل املنحة أو نصف املنحة كشفاً بالساعات التي عملها
ونوع العمل الذي قام به خالل كل فصل مصدقـاً من املرشف عليه و رئيس
القسم الذي يعمل الطالب فيه وذلك يف نهاية الفصل.
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املــادة ( :)9تعطى املنح وفق اإلجراءات التالية:
أ -منح املساعدة يف التدريس  :يحدد املجلس يف كل فصل درايس عدد املنح
املخصصة لكل قسم يف الكليات املختلفة بناء عىل تقرير يقدمه رئيس القسم
يبني فيه نوع العمل املتوفر وحجمه وعدد طلبة الدراسـات العليا املتفرغني
للدراسـة فيه ،وتعطى املنح بقرار من املجلس بنا ًء عىل تنسيب من لجنـة
تتكون من العميد ورؤساء أقسام التخصص يف الكليات.
ب -منح املساعدة يف البحث :تعطى بقرار من املجلس وفق األصول املرعية.
ج -منح دعم الرسائل  :تعطى بقرار من املجلس بناء عىل تنسيب من املرشف عىل
الرسالة ورئيس القسم املعني يف الكلية املعنية.
املــادة (:)10
أ -تُلغى املنحة ،ويعيد الطالــب املبالـــغ التـي دفعــت لــه بقــرار من
الجهــة التي  قررت إعطاءه تلك املنحة ،وذلك يف حالة مخالفته لشـروط
املنحـــة  الواردة يف املادة رقم (. )4
ب -توقف املنحة وال تجدد وذلك يف الحالتني التاليتني:
  . 1إذا مل يكن أداء الطالب مقبوالً  ،وذلك بتنسيب من املرشف أو رئيس قسم
التخصص يف الكلية  أو صاحب البحث  ،ويف هذه الحالة توقف املنحة
اعتبارا من تاريخ موافقة املجلس عىل ذلك.
 . 2إذا انخفض املعدل الرتاكمي للطالب عن .% 80
املــادة (:)11
تعرض الحــاالت التي مل يـرد بها نص يف هذه التعليمـات عىل مجلس  العمداء
للبت فيها.
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